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• Canto de início. 
 

• Invocação inicial. 
 
V. Deus, vinde em nosso auxílio. 
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
V. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
Aleluia. 
 

• Hino. 
 
Luz terna, suave, no meio da noite, 
leva-me mais longe... 
Não tenho aqui morada permanente: 
leva-me mais longe... 
 
Que importa se é tão longe, para mim, 
a praia aonde tenho de chegar, 
se sobre mim levar constantemente 
poisada a clara luz do teu olhar? 
 



 

Nem sempre Te pedi como hoje peço 
para seres a luz que me ilumina; 
mas sei que ao fim terei abrigo e acesso 
na plenitude da tua luz divina. 
 
Esquece os meus passos mal andados, 
meu desamor perdoa e meu pecado. 
Eu sei que vai raiar a madrugada 
e não me deixarás abandonado. 
 
Se Tu me dás a mão, não terei medo, 
meus passos serão firmes no andar. 
Luz terna, suave, leva-me mais longe: 
basta-me um passo para a Ti chegar. 
 

• Salmo 15.
 

R. O meu corpo descansará tranquilo. 
 

Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio. * 
Digo ao Senhor: «Vós sois o meu Deus, † 
sois o meu único bem». 

Para os santos da terra, admiráveis em seu poder, * 
vai todo o meu afecto. 

 
Os que seguem deuses estranhos * 

redobrem as suas penas. 
Não serei eu a fazer-lhes libações de sangue, * 

nem a invocar seus nomes com meus lábios. 
 



 

 

 

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, * 
está nas vossas mãos o meu destino. 

Couberam-me em partilha terras aprazíveis: * 
muito me agrada a minha sorte. 

 
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, * 

até de noite me inspira interiormente. 
O Senhor está sempre na minha presença, * 

com Ele a meu lado não vacilarei.  
 
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta *  

e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma 

na mansão dos mortos, * 
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. 

 
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, * 

alegria plena em vossa presença, † 
delícias eternas à vossa direita. 

 
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 
  



 

 

 

• Leitura breve. 
 
Da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Tessalonicenses. 

 
O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo 

o vosso ser – espírito, alma e corpo – se conserve 
irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

• Silêncio - Revisão do que vivi hoje. 
 

• Canto. 
 

• Oração PEJ’22. 
 
Apóstolo Tiago,  
tu que conheceste a Jesus 
e deste a tua vida para anunciar o evangelho 
chegando até os confins da terra, 
ajuda-nos a encontrar-nos hoje 
com o Cristo vivo e ressuscitado. 

Amigo do Senhor,  
Intercede diante de Deus o Pai por todos os jovens,  
especialmente por aqueles que vão participar 
na peregrinação europeia, 
para que com o seu amor e alegria possam ser luz 
para aqueles que os rodeiam. 



 

 

 

Que nesta peregrinação da nossa vida 
saibamos abrir-nos a todos 
e, com eles, percorrer o Caminho 
até chegar ao Pórtico da Glória 
onde o Senhor espera para nos abraçar. 

Maria, mãe nossa, 
tu, que nunca deixas de cuidar de nós, 
ajuda-nos a descobrir a profunda alegria 
que o Espírito Santo dá aqueles 
que lhe abrem o seu coração. 

Por Cristo, nosso Senhor. 
Ámen. 
       

• Pai nosso. 
 

• Oração. 
 
Senhor nosso Deus, 
concedei-nos um descanso tranquilo 
que restaure as nossas forças 
fatigadas pelo trabalho do dia, 
a fim de que, fortalecidos pela vossa ajuda, 
Vos sirvamos sempre com generosidade de corpo e alma. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Ámen. 
 

  



 

 

 

• Conclusão. 
 

V. Bendigamos ao Senhor. 
R. Graças a Deus 
 

• Canto final. 


